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 BAB II 

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN 

 

A. Teori Kriminologi tentang kejahatan 

 Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 

gejala kejahatan seluas – luasnya. Secara harfiah kriminologi tersebut 

berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan 

“logos” yaitu ilmu pengetahuan.
16

 

1. Teori – teori Kriminologi 

a. Spiritualisme 

 Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme 

memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan 

kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat 

ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan 

antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang 

datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan 

dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.

 

Landasan 

pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah 

bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang 

melibatkan korban dan pelaku.
17

 

b. Naturalisme 

 Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari 

perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model 

                                                             
16

 Mr. W. A. Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, 1970, hal.19 
17

 Topo Santoso, Kriminologi, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal.19 
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penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan 

secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang 

kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran :
18

 

1) Aliran Klasik  

 Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya 

manusia adalah mahluk yang memiliki kehendak bebas 

(free will). Dimana dalam bertingkah laku, ia memiliki 

kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan 

berdasarkan keinginan (bedonime). 

2) Aliran Positifme 

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:  

a) Determinisme Biologis  

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mandasari 

pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya 

tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam 

dirinya. 

b) Determinisme Kultural 

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari 

pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari 

lingkungan dimana seseorang itu hidup. 
19

 

3) Aliran Social Defence 

 Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang 

telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan 

                                                             
18
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aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori 

aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam 

menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. 
20

 

2. Teori Kejahatan 

Dalam Statuta Roma yang diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 

tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. 

Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta 

Roma, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau segala bentuk tingkah laku 

yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan 

sesuatu perbuatan yang melanggar undang- undang, maka ia akan 

dihukum. Kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah 

sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi 

pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup 

dan harta benda dinilai tinggi. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun 

baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidkan yang berbeda. Tindak 

kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan 

diarahkan pada maksud tertentu secara sadar dan benar.
21

 

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah 

kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang sangat luas. 

Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang 

yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap 

subjek pembahasan. Dalam analisis melakukan permasalahan 

kejahatan sendiri terdapat tiga teori yaitu : 

                                                             
20

 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makasar, hal.27 
21

 Soedjono Dirjosiswoyo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 1984, 

hal.27 
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a. Secara makro (macrotheories) 

b. Microtheories 

c. Bridgingtheoriess 

Macrotheories adalah teori teori yang menjelaskan kejahatan 

dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori teori ini 

menitikberatkan rates of crime atau epidemiologi kejahatan daripada 

atas pelaku kejahatan, sebagai contoh teori anomi dan teori konflik. 

Sementara itu microtheories adalah teori yang menjelaskan mengapa 

seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan 

kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang 

yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau 

orang orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini 

menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau 

biologis., sebagai contoh teori kontrol dan social learning theory. 

Bridging theories adalah teori teori yang tidak atau sulit untuk 

dikategorikan kedalam, baik macrotheories maupun microtheories. 

Teori teori yang masuk kedalam kategori ini menjelaskan struktur 

sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok 

orang menjadi penjahat. Sebagai contoh, teori subkultur dari teori 

differential opportunity.
22

 

 

 

 

                                                             
22

 Atmasamita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Rafika Aditama, Bandung, 

2005, hal. 62  
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3. Sebab – Sebab Kejahatan 

 Penyebab terjadinya kejahatan menurur pendapat dari berbagai 

pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum yang lain yaitu dapat dilihat 

dari beberapa perspektif sebagai berikut : 

1. Perspektif Sosiologis  

Dalam perspektif sosiologis sendiri dalam mengklasifikasikan 

kejahatan lebih berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam 

hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam 

tiga kategori yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan 

budaya), dan social control. Perspektif strain dan cultural 

deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan 

sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan 

kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa 

motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat 

manusia dan mengkaji kemampuan kelompok kelompok dan 

lembaga sosial membuat aturan yang efektif. 

2. Sedangkan dalam Perspektif Biologis sendiri megklasisfikasikan 

penjahat ada 4 golongan, yaitu :  

a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 

tersebut di atas.  

b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 

beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 

kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. 

Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
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c. Occasional criminal atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 

berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 

mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 

(habitual criminals).  

d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 

tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.  

3. Perspektif Psikologis dalam didasarkan dalam 3 perspektif 

diantranya yaitu : 

a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 

dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 

mereka.  

b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-

menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti 

kejahatan. 

c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 

psikologis.  

4. Perspektif Lainnya 

Adapun persperktif lain peyebab dari terjadinya kejahatan antara 

lain :
 23

 

a. Teori Labeling Perbuatan kriminal tidak sendirinya 

signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan 

b. Teori Konflik Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa 

seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di 

                                                             
23
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masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk 

membuat dan menegakkan hukum 

c. Teori Radikal Lebih mempertanyakan proses perbuatan 

hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana 

sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal 

consensus). 

4. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penaggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh 

setiap orang maupun suatau lembaga pemerintahan ataupun swasta 

yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan 

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.
24

 

Menurut Barda Nawawi Arief sendiri kebijakan untuk 

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu termasuk 

bidang kebijakan criminal. Dan kebijakan penanggulangan kejahatan 

sendiri dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), 

maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan 

yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan 

dari kebijakan sosial itu berupa social welfare dan social defence.
25

 

Dengan demikian dalam usaha menaggulangi kejahatan secara 

garis besar terdapat dua cara yaitu :
 26

 

 

 

                                                             
24

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.75. 
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 A. Qirom Samsudin, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, 
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1. Penanggulangan secara Preventif 

MenururA. Qirom Samsudin M, dalam melakukan 

penanggulangan kejahatan secara preventif adalah mencegah 

kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih 

baik kembali, karena bukan hanya dilihat dari segi baiaya, tetapi 

usaha ini lebih mudah dan akan mnedapat hasil yang memuaskan 

atau mencapai tujuan. 

Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk 

menanggulangi kejahatan dengan preventif yaitu :
 27

 

a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan – kebutuhan untuk 

mengembangkan dorongan – dorongan social atau tekanan – 

tekanan social maupun ekonomi yang dapat mempengaruhi 

seseorang kea rah perbuatan jahat. 

b. Memusatkan perhatian kepada individu – individu yang 

menunjukan potensialitas criminal atau social, sekalipun 

potensialitas disebabkan gangguan – gangguan biologis dan 

psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 

ejkonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 

kesatuan yang harmonis. 

Jadi, dalam penjelasan menurut Barnest dan Teeters bahwa 

kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaaan ekonomi atau 

keadaan lingkungan social yang mempengaruhi seseorang ke arah 

tingkah laku criminal dapat dikembalikan ke arah yang lebih baik. 

                                                             
27
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2. Penanggulangan secara Represif 

Penanggulangan secara represif sendiri suatu upaya 

penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh 

setelah terjadinya tindak pidana. Upaya represif ini dimaksudkan 

untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaiki kembali agar sadar bahwa 

perbuatan yang dialkukan tersebut merupakan perbuatan yang 

melanggar hukum dan merugikan masyarakat. 

Penanggulangan dengan cara represif sendiri dalam 

pelaksanaanya dialkukan pula dengan metode perlakuan 

(treatment) dan penghukuman (punishment), yaitu sebgai berikut: 

a. Perlakuan (treatment) 

Menuurt Abdul Syani perlakuan berdasarkan penerapan 

hukum yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringan 

suatu perlakuan, yaitu :
 28

 

1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi – sanksi pidana, 

artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 

orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam 

perlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum 

begitu berbahaya sebagai usaha pecegahan. 

2) Perlakuan denga sanksi – sanksi pidana secara tidak 

langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang 

menyatakan suatu hukum terhadap sipelaku kejahatan. 
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b. Penghukuman (punishment) 

Penanggulan dengan cara represif penghukuman tersebut 

dilakukan jika ada pelanggar hukum yang tidak 

memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment) 

kmungkin karena terlalu beratnya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman ya g sesuai 

denga perundang – undangan dalam hukum pidana semisal 

dengan  hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Dan 

juga bisa dengan melakaukan hukuman mencarikan 

pekerjaan bagi terhukum dan kossultasi psikologis agar 

penjahat dapat berubah menjadi orang biasa dan terbiasa 

dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat 

 

B. Tindak Pidana   

 Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan 

menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari 

strafbaar feit tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang 

sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. 

 Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum.
29
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 Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.
30

  

 Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan 

delik sebagai berikut “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang – undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan”.
31

 Dan menurut pompe dalam merumuskan tindak 

pdana yaitu suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum) 

terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan 

adalah wajar menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin 

kesejahteraan umum.
32

 

 R. Tresna merumuskan tindak pidana sebagai berikut “Sesuatu 

perbuatan/rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 

undang – undang atau peraturan perundang – undangan yang lain 

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sebagai 

patokan yang disebut dengan peristiwa pidana itu harus mencakup 

syarat – syarat sebagai berikut :
 33

 

1. Harus ada suatu perbuatan manusia; 

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum; 

3. Harus terbukti adanaya dosa pada orang yang berbuat, yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan; 
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 Ibid. hal. 96 
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 Andi Hamzah, Asas – asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.88. 
32

 Ibid, hal.205. 
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4. Perbautan itu harus melawan dengan hukum; 

5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya 

didalam undang – undang. 

Dalam istilah tindak pidana sebagai Strafbaar feit lebih tepat digunakan 

karena istilah tersebut lebih dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.
34

 

 

C. Tindak Pidana dengan Kekerasan 

 Istilah kekerasan atau la violencia di columbia, the vendetta 

barbaricinadi sardiniai, italia, atau lavida valenada di Elsavador yang di 

tempatkan dalam kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Istilah 

tersebut sering ditafsirkan seolah – olah sesuatu yang dilakukan dengan 

kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan, padahal 

menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga 

mengakibatkan terjadinya kerusakan baik psikis maupun fisik adalah 

kekerasan yang bertentangan dengan hukum.
35

 Jadi dapat disimpulkan 

kekerasan (violence) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan 

dengan Undang-Undang baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, 

kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian 

seseorang.  

                                                             
34

 Moeljanto, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal.59. 
35
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 Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku 

yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini 

merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan 

memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya 

mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan 

sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritas 

manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri 

secara politis, ekonomis dan social.
36

 Menurut M. Marwan dan Jimmy 

sendiri menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri 

keras yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain kerusakan fisik, 

atau barang atau paksaan.
37

 

 Kekerasan atau violence sendiri mempunyai sifat langsung mewujud 

dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, 

penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga 

mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi 

dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural 

mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam 

masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan.
38

 

 Kekerasan sendiri yaitu dalam sifatnya ada 2 (dua) yaitu kekerasan 

personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, 

mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat 

menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, 

                                                             
36

 M. Magfur, Anatomi Kekerasan Manusia dalam Pemikiran Revolusioner, Malang 
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memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan 

struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi 

masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang 

menghilangkan otonomi masyarakat, dan marjinalisasi masyarakat 

sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil 

keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga 

menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, 

ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses 

penyeragaman warga Negara.
39

 

 Tindak Pidana Kekerasan merupakan suatu sebuah  istilah yang 

biasa diterjemahkan dari kata asing violence. Violence sendiri merupakan 

gabungan kata latin “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan kata 

“latus” yang berasal dari kata ferre, yang berarti membawa kekuatan 

atau daya. Kekerasan dalam bahasa inggris adalah violence berasal dari 

bahasa latin violentus yang berarti kekuasan atau berkuasa.  

 Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi 

yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun 

secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan 

pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh 

perorangan ataupun dalam sekelompok orang yang umumnya berkaitan 

dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat 

diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.
40
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 Penggunaan atau tindakan kesewenang – wenangan itu dapat pula 

dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Inti dari kekerasan itu 

berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, 

pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa 

kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tindak pidana kekerasan 

sendiri dapat diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, 

paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti 

membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan 

yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la 

violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau 

kejahatan. “kekersan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga 

mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah 

kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan 

kejahatan.
41

 

1. Jenis – Jenis Kejahatan Kekerasan  

Kejahatan Kekekrasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak 

dijadikan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah dalam bab 

tertentu. Dalam KUHP, kejahatan kekerasan dapat digolongkan 

sebagai berikut : 

a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain pada pasal 338 – 350 

KUHP; 

b) Kejahatan penganiayaan pada pasal 351 – 358 KUHP; 
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c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan pada 

pasal 365 KUHP; 

d) Kejahatan terhadap kesusilaan pada pasa 285 KUHP; 

e) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karana 

kealpaan pada pasal 359 – 367 KUHP. 

 

D. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak 

 Dalam kekerasan terhadap anak sendiri sering disebut atau 

diistilahkan Child abuse. Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan 

menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 

Dalam hal ini Richard J.Gelles mengartikan child abuse sebagai 

“intentional acts that result in physical or emotional harm to children. 

The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual 

physical assault by parents or other adult caretakers to neglact at a 

child’s basic needs” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan 

disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak 

secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai 

macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung 

oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran 

kebutuhan-kebutuhan dasar anak).
42

 

 Menurut Barker dalam mendefinisikan kekerasan terhadap anak 

yaitu sebuah tindakan melukai yang berulang – ulang secara fisik dan 

emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desaka n hasrat, 
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hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen 

atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain 

yang seharusnya merawat anak.
43

 

  Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yaitu ayat : 

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan 

 Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan 

demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, 

termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai 

bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan 

apakah statusnya sudah kawin atau belum. Jadi dalam Undang – Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan hanya anak 

yang sudah lahir saja, melainkan juga termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

 Faktor – faktor yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap 

anak karena ketidak matangan orang tua, kurangnya pengetahuan 

bagaimana menjadi orang tua, bias juga terjadi karena pengalaman 

negatif masa kecil dari diri orang tua seperti problem rumah tangga, serta 

problem obat-obat terlarang dan alkohol. Ada juga orang tua yang tidak 

menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan 

pasangan dan tanpa menyadari anak menjadi pelampiasan amarah 

ataupun kebencian yang ditimbulkan dalam diri orang tua. 
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 Pada kenyataannya, kekerasan pada anak – anak tidak hanya 

sebatas itu dan tanpa disadari banyak dilakukan oleh orang tua atau 

saudaranya sendiri. Dari data diatas Komisi Nasional Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) pada tahun 2017, bahwa 80% dari kasus kekerasan 

pada anak keluargalah (orang tua ataupun saudara) yang menjadi tempat 

terbanyak dari kekerasan terhadap anak. Bahwa dalam data tersebut 

menunjukan bahwa jumlah anak yang mengalami penganiyaan meningkat 

dari tahun ketahun dengan bentuk kekerasn fisik, emosi dan seksual. 

1. Faktor – Faktor  

Ada banyak faktor kenapa terjadi kekerasan terhadap anak :
 44

 

a. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton tv, 

bermain dll. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi diktator/over 

protective, namun maraknya kriminalitas di negeri ini membuat 

perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. 

b. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, 

terlalu lugu 

c. Kemiskinan keluarga (faktor ekonomi). 

d. Keluarga pecah (Broken Home) akibat perceraian, ketiadaan Ibu 

dalam jangka panjang. 

e. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak mampuan 

mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (Unwanted Child) atau 

anak lahir diluar nikah. 
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f. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering 

memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama 

g. Kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan 

h. Kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi 

pemicu kekerasan terhadap anak 

i. Kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. 

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Pada Anak 

Kekerasan terhadap anak – anak (child abuse) dalam berbagai kasus 

seperti  pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. 

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi 

mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi 

empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan 

sexual abuse. Sementara Suharto mengelompokkan child abuse menjadi 

physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan 

secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social 

abuse (kekerasan secara sosial).
45

 Keempat bentuk child abuse ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
46

 

a. Kekerasan Fisik 

Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua 

frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif 

secara fisik, dapat berupacubitan, pukulan, tendangan, menyulut 

dengan rokok, membakar, dan tindakantindakan lain yang dapat 

membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan bagaimana orang tua 
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dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari 

hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak 

sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua 

yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak. 

Penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka 

waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan 

meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik 

diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan trust kepada orang 

lain, perilaku merusak, dll. Dan bila kejadian berulang ini terjadi 

maka proses recovery-nya membutuhkan waktu yang lebih lama. 

b. Kekerasan Emosi 

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau 

meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan 

mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini 

dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak 

berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang terus menerus 

dipermalukan, dihina, diancam atau ditolak akan menimbulkan 

penderitaan yang tidak kalah hebatnya dari penderitaan fisik. Bayi yang 

menderita deprivasi (kekurangan) kebutuhan dasar emosional, meskipun 

secara fisik terpelihara dengan baik, biasanya tidak bisa bertahan hidup. 

Deprivasi emosional tahap awal akan menjadikan bayi tumbuh dalam 

kecemasan dan rasa tidak aman, dimana bayi lambat perkembangannya, 

atau akhirnya mempunyai rasa percaya diri yang rendah.
47
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Penyiksaan emosi sukar diidentifikasi karena tidak 

meninggalkan bekas yang melekat seperti penyiksaan fisik. Dengan 

begitu, usaha untuk menghentikannya juga tidak mudah. Jenis 

penyiksaan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi, seperti 

kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku 

merusak seperti tiba-tiba membakar barang atau bertindak kejam 

terhadap binatang, beberapa melakukan agresi, menarik diri, 

penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri. 

c. Kekerasan Sexsual 

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat 

dalam aktivitas seksual dimana anak sama sekali tidak menyadari, dan 

tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti 

tindakan yang diterimanya. Semua tindakan yang melibatkan anak dalam 

kesenangan seksual masuk dalam kategori ini :
48

 

1) Pelecehan seksual tanpa sentuhan. Termasuk di dalamnya jika 

anak melihat pornografi, atau exhibitionisme, dan sebagainya. 

2) Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan anak 

menyentuh organ seksual orang dewasa termasuk dalam 

kategori ini. Atau adanya penetrasi ke dalam vagina atau anak 

dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis. 

3) Eksploitasi seksual. Meliputi semua tindakan yang 

menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau 

menggunakan anak sebagai model foto atau film porno. 
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d. Kekerasan Sosial 

Dalam bentuk kekerasan social tersebut dapat mencakup seperti 

penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap 

dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap 

proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan 

dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan  perawatan 

kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukan pada sikap 

diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang 

dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak 

untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik 

tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan 

sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. 

Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang 

harus terpenuhi.  

 

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Menurut Pasal 1 Undang – Undang  No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahwa 

kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang terutama 

pada perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga. 
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Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 

tahun 2004 meliputi:
 49

 

1. Suami, istri, dan anak, 

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah 

tangga, 

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana 

dimaksud dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai 

anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 

tangga yang bersangkutan. 

Kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut KDRT 

pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (gender 

based violence). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi 

yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya 

yang setara dengan laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan 

domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori 

ini muncul akibat pemposisian perempuan sebagai pihak yang menjadi 

tanggungan dan mendapat perlindungan dari seseorang pelindung laki-

laki, pertama ayahnya kemudian suaminya. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan persoalan besar 

yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Yang 
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dimana hal ini terkait dengan nilai – nilai budaya yang melekat dalam 

konsep keluarga, dan kekerasan rumah tangga juga bisa timbul dari 

ajaran agama, budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam 

masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung 

tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga seringkali 

menjadi alasan sebuah keluarga untuk tidak membuka persoalan 

kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
50

 

Dari beberapa ahli menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga 

sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang 

menjadikan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh 

pasangan atau mantan pasangannya, secara khusus Neil Alan dan kawan-

kawan. membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada 

Child Abuse (kekerasan kepada anak) dan wife abuse (kekerasan kepada 

isteri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan 

terhadap anak maupun isteri sesungguhnya sama. Penyebab tinggi angka 

kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti 

karena kompleksnya permasalahan, tapi beberapa ahli sudah melakukan 

penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

a. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi 

dengan beberapa konteks antara lain :
51
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1) Kekerasan pada suami terhadap istri 

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri 

sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang 

mucul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami 

atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala 

rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, 

hanya gara-gara alasan yang amat sederhana. 

2) Kekerasan istri terhadap suami 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. 

Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan 

psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata 

kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami dengan 

ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. 

Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap 

harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. 

Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau 

perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan 

mata 

3) Kekerasan orang tua kepada anak-anak 

Kekerasan fisik terjadi tak kala orang tua sering main pukul 

terhadap anak- anak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil 

yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum 

anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada anak 
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menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua, atau 

bahkan menjadi mati teraniaya. 

4) Kekerasan anak kepada orang tua 

Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan 

baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang 

tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan 

yang tidak dituruti, atau dari pembagian serta perlakuan yang 

tak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya 

orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan 

kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, 

mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak 

mengancam akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang 

tua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan 

kehendaknya sendiri terhadap orang tua. 

5) Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga 

Karena posisi pembantu rumah tangga yang sering dipandang 

sebelah mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak 

ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah 

tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan 

fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan, serta kekerasan 

psikologis seperti kata-kata hinaan, dan ancaman-ancaman lain. 

b. Jenis – Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Dalam kekerasan rumah tangga sendiri terdapat 4 jenis 

kekerasan, yaitu : 
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1) Kekerasan Fisik. 

Menurut Pasal 6 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(PKDRT), kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit  atau luka berat. 

2) Kekerasan Psikis 

Menurut Pasal 7 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(PKDRT), kekerasan psikis adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakuta, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. 

3) Kekerasan Sexsual 

Menurut pasal 8 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(PKDRT), kekerasan sexsual pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut. 

4) Kekerasan Ekonomi 

Menurut pasal 9 dari Undang – Undang No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(PKDRT), kekerasan ekonomi mencakup penelantaran dalam 

rumah tangga dan juga mengakomodasi pelanggaran bekerja 

yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. 
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F. Penanggulangan Kejahatan Penal dan Non Penal 

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social 

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal 

memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan 

kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan 

penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan 

hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan 

termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik 

riminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan 

sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.
52

 

Upaya penanggualangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak 

sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan 

terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu 

ditempuh dengan pendektan kebijakan dalam arti : 

1. Ada keterpaduan antara politik criminal dan politik social, 

2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahtan dengan 

penal maupun non penal. 

Berdasarkan pendapat diatas maka upaya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal 

dan  non penal. 
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a. Penanggulangan Penal 

Adapun Penal Policy, adalah ilmu sekaligus seni yang pada 

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan 

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan 

pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga 

kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Diantara 

studi mengenai faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai 

teknik perundang-undangan dilain pihak, fenomena legislatif dan 

bagi suatu seni yang rasional dimana para sarjana dan praktisi 

kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai 

pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai 

kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama yaitu tugas 

bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, 

humanis dan berfikiran maju, progresif dan sehat.
53

 

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, 

maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana 

mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang – 

undangan pidana yang baik. Dengan demikian terlihat pula dalam 

definisi “penal policy”  yang dikemukakan oleh Marc Ancle suatu ilmu 

sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik, dari definisi yang dikemukakan 

oleh marc ancle tersebut bahwa bisa ditarik kesimpulan “penal policy” 

sama halnya dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana. 
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Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, 

criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses 

penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan 

hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-

hal:
 54

 

1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan 

dengan hukum pidana; 

2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai 

dengan kondisi masyarakat; 

3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat 

dengan hukum pidana; 

4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. 

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya 

juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman 

dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek 

pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, 

kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, 

karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial 

untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau 

pencelaan/kebencian sosial (social disapproval / social abhorrence) 

yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan 

sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa 
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“penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence 

policy”
55

 

b. Penanggulangan Non Penal 

Dalam kejahatan upaya atau kebijakan untuk melakukan 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 

kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun 

tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial 

(social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya – upaya untuk 

kesejahteraan sosial (social walfare policy) dan kebijakan/upaya – 

upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).
56

 

Dalam melakukan penanggualangan kejahatan lewat jalur 

non penal tersebut lebih bersifat tindakan pencegahan untuk 

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – 

faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah – masalah 

atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung (penyuluhan ataupun sosialisasi) dapat menimbulkan atau 

menumbuh suburkan kejahatan. 
57

 

Dari beberapa masalah dan kondisi yang dapat merupakan 

faktor kaondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan 

masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata  dengan "penal". 

Disinilah keterbatasan jalur "penal" dan oleh karena itu harus 
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ditunjang oleh jalur "nonpenal", seprti penyuluhan ataupun 

sosialisasi. Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah-

masalah sosial adalah melalui jalur "kebijakan sosial" (social 

policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau 

upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

seperti memberikan edukasi kepada masyarakat dengan bahayanya 

ataupun resiko suatu kejahatan tersebut. Jadi identik dengan 

kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi 

berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.
58

 

Kebijakan penaggulangan kejahatan non penal atau non penal 

policy ialah kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal 

lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh 

karena itu, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau 

kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan sedangkan kebijakan 

penanggualangan kejahatan secara penal atau kebijakan hukum pidana 

penal policy atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk 

menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku 

perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, apa yang dibuat untuk 

mencegah terjadinya kejahatan dan cara bagaimana penyidikan, 

penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
59
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Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan 

menyehatkan mesyasarakat melalui kebijakan sosial dan dengan 

menggali potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula 

upaya nonpenal digali dari berbagai sumber lainnya yang juga 

mempuanyai potensi efek-preventif. Sumber lain misalnya, 

media/pers massa, memanfaatkat kemajuan teknologi dan 

pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.
60

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan 

karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektifitas 

sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk 

mencapai tujuan pemidanaan yang berupa Prevensi-umum dan 

prevensi-khusus saja, efektifitas sarana penal masih diragukan atau 

setidak-tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. 
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